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Modül 3: Stres Yönetimi

Öğrenme Hedefleri / Konuları

Ünite 1 Beynimi anlamak - Siegel El Modeli

Ünite 2 Stres nedir ?

Ünite 3 Stresle nasıl başa çıkılır ?



Hedefler

1. Başlıca beyin bölgelerinin işlevlerini bilir

1. Stresli olarak değerlendirilen durumlarda beynimizin 

nasıl tepki verdiğini anlayın

1. Stresli durumlarda sakinleşmenin ve kendini kontrol 

etmenin öneminin farkına varmak.



Ünite 1 

Beynimi Anlamak - Siegel El Modeli



Stres nedir ?

1. Bir kağıda bir silouhaite çizin

2. Çok stresli olduğunuzda nerede stres belirtileri hissettiğinizi 

gözünüzde canlandırın



SIEGEL EL MODELİ



Sürüngen Beyni



248 ila 206 milyon yıl önce, beyin sapı, 

bazılarının "sürüngen beyni" dediği şeyi 

oluşturdu.

Omurganıza en yakın ve kafatasınızın 

tabanına yakın olan bu kısma beyin sapı 

denir. ve sürüngenlerle paylaşılır

kalp hızı, nefes alma, vücut ısısı ve uzayda

yönelim gibi en temel hayatta kalma

işlevlerinden sorumludur . Otomatik

tepkileri düzenler , örneğin, aç veya tok

olup olmadığımızı, cinsel istek tarafından

yönlendirilip yönlendirilmediğimizi veya

cinsel tatmin ile rahatlamış, uyanık veya

uykuda olup olmadığımızı belirler.



Limbik alan

veya

"Duygusal Beyin"



Bu "eski memeli beyni", 206-144 milyon yıl önce küçük 

memeliler ilk ortaya çıktığında evrimleşmiştir. Yaşlı memelilerle 

paylaşılır = köpekler, kediler, fareler.

Beyninizin orta kısmı, duygusal deneyimlerimiz için bir tür 

“merkez ev” olarak kabul edilebilir, duyguları işlediğiniz ve 

anılarınızı depoladığınız yerdir (hipokampüs).

Limbik bölgeler mevcut durumumuzu değerlendirir. “Bu iyi mi 

yoksa bu kötü mü?”: İyiye doğru ilerliyoruz ve kötüden 

(amigdala) çekiliyoruz. Bir uyaranın tehdit olarak algılanıp 

algılanmadığını veya hayatta kalma ile ilgili olup olmadığını 

belirler ve buna göre vücudun stres tepkisini harekete geçirir.

Beyin sapı ve limbik sistem arasındaki bağlantı, savaş-kaç-

donma tepkilerine yol açar.



korteks
veya

“yeni memeli” beyni



55 -24 milyon yıl önce gelişmeye başladı. Maymunlar ve 

şempanzelerle paylaşıyoruz.

Karmaşık sosyal durumlar için gerekli olan mantığı ve düşünceyi 

düzenlediğimiz yerdir. Fikirlere ve kavramlara sahip olmamızı ve iç 

dünya hakkında bize fikir veren zihin haritaları geliştirmemizi sağlar.

Öte yandan, fiziksel deneyimimizi tanımamıza, beş duyu aracılığıyla 

dış dünyaya ilişkin algılarımızı oluşturmamıza ve ayrıca dokunma ve 

hareket algısı yoluyla fiziksel bedenimizin konumunu ve hareketini 

takip etmemize olanak tanır.

Neokorteksten motor hareketlerimizi de planlayacağız ve istemli 

kaslarımızı kontrol edeceğiz.



PFC (Prefrontal Korteks)



Prefrontal korteks (insana özgü) hedefler belirlememize ve 

ulaşmamıza yardımcı olur . Bilgiyi işlemek için beynin 

birçok bölgesinden girdi alır ve buna göre adapte olur.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli yürütücü 

işlevlere katkıda bulunur: kişinin dikkatini ve motivasyonunu 

odaklamak, eylemlerinin sonuçlarını tahmin etmek; 

çevredeki olayları tahmin etme, dürtüsel kontrol, duygusal 

tepkileri yönetme , karmaşık davranışları koordine etme ve 

ayarlama (“B olursa A yapamam”)

PFC, harekete geçmeden önce duraklamamızı , içgörü ve 

empati kurmamızı sağlar .



sürüngen 

beyni

- Hayatta kalma 

işlevlerinden 

sorumlu

- Otomatik yanıtları 

düzenler

duygusal beyin

- Duygusal 

deneyimlerimizin 

yeri

- Anıları saklamamızı 

sağlar

- "Bu doğru mu 

yanlış mı?"

korteks

- Mantık ve düşünceyi 

düzenler

- Fiziksel deneyimimizi 

tanıyın

Prefrontal korteks

- Ayarlama ve başarma

Hedefler

- Dikkat ve motivasyona 

odaklanmak

- Dürtüleri kontrol etme, 

duygusal tepkileri 

yönetme

- Empati kurun



* Bir durumu tehdit olarak algıladığımızı ve 

kapaklarımızı çevirmek üzere olduğumuzu 

gösteren vücudumuzun işaretlerinin farkında 

olmanın önemi.

*Kapağımızı çevirdiğimizde herhangi bir karar 

verecek veya başka biriyle bağlantı kuracak 

fizyolojik durumda değiliz.



Ünite 2
Stres nedir ?



Stresli olduğumuzda ne olur?



Kapağımızı çeviriyoruz!

Bu, bir ses, görüntü veya vücut hissini bir tehdit olarak algıladığımız ve 

beynimizin bizi savaşmaya, kaçmaya veya donmaya hazırlamak için 

vücudun stres tepkisini harekete geçirdiği anlamına gelir .

Prefrontal korteks kapanır ve artık beynimizin geri kalanıyla çalışmaz.

, problem çözme becerileri, empati, olayları perspektife koyma yeteneği, 

duygusal tepkileri yönetme, ketleme gibi 

Sürüngen beyni ve limbik alan, analitik ve empatik düşüncemizi devralır.



O zaman herhangi bir karar verecek veya 

başka biriyle bağlantı kuracak fizyolojik 

durumda değilsiniz. O yüzden pişman 

olacağın bir şey söylemekten kaçın…

Kontrolü nasıl yeniden kazanabilir ve 

stresli durumla daha iyi başa çıkabiliriz?



ÜNİTE 3
Stresle nasıl başa çıkılır ?



Stresi yönetmek için "iyi 

uygulamalarımız"

Kontrolünüzü kaybetmek üzere olduğunuzu hissettiğinizde 

sakinleşmek veya kendinizi yeniden toplamak için yararlı 

bulduğunuz şeyleri lütfen bir kağıda yazın.



Tüm bu eylemler , prefrontal korteksi limbik alan ve sürüngen beyniyle 

yeniden bağlamanıza yardımcı olacaktır.

Göz kapaklarınızı çevirdiğinizi hissettiğinizde bu modeli ve beyninizin 

sakinleşmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz” dedi.

Rahatladığınız, beyniniz bütünleştiği anda, kontrol planlama, dikkat, 

dürtüsel kontrol ve empati gibi daha yüksek fonksiyonlarınıza tekrar 

erişebileceksiniz.



Stres , dış dünyadan gelen baskıya verdiğimiz tepkinin 

neden olduğu duygusal ve fiziksel gerginliktir. Kişi 

tarafından kaynaklarını aştığı ve iyiliğini tehlikeye attığı 

Lazarus ve Halkçı (1984)



düşünme Duygu Davranış

Meydan 

okuma

Tehdit

Heves

motivasyonla

r

İmrenmek

Yaratıcılık

proaktivite

bilişsel açıklık

sinirlilik

Korkmak

Endişe

kaçınma

Kaçmak

Saldırı

bilişsel kapanış



Senin sıran !



Kaynağım, dün ve bugün
Adım Adım Etkinlik:

1. Gelecekle ilgili 

2. stres seviyenize göre kendinizi odaya yerleştirin : 0 "stres yok" ve 10 "çok stresli".

3. grubun geri kalanıyla 

4. Bu stresli durumu çizin ve çizimde kendinizi temsil edin.

5. Bu durumla başa çıkmada yardımcı olacağını düşündüğünüz bir iç kaynak belirleyin ( eski cesaret) .

6. hayatınızda bu kaynağı kullandığınız bir anı bulmaya çalışın .

7. İkinci bir kağıt yaprağı alın ve bu geçmiş durumu çizin .

8. Üçüncü bir sayfa kağıt alın ve kendinizi bu aktivitenin başında tanımlanan stresli durumla, ancak bu 

sefer iç kaynağı ( cesaret ) kullanarak uğraşırken hayal ediyorum.

9. en eskiden en yeniye 

10. Üçüncü çizime kaynağın adını yazabilirsiniz . (örn: “ cesaret ”).

11. Üç çizimi hakkındaki 

12. Son duruşa odaklanın (kaynakla stresli durumlarıyla yüzleşmek) ve 2. adımdakiyle aynı yöntemi 

kullanarak stres seviyenizi 0'dan 10'a kadar yeniden konumlandırmaya çalışın.



Son değerlendirme

1 - Tanımı ilgili beyin alanıyla eşleştirin:

Limbik alan veya duygusal beyin (1) Beynin bu sistemi, en temel hayatta kalma işlevlerinden
sorumludur ve otomatik tepkileri düzenler. (4)

Prefrontal korteks (PFC) (2) Bu bölge mevcut durumumuzu değerlendiriyor. Bir uyaranın 
tehdit olarak algılanıp algılanmadığını veya hayatta kalma ile 
ilgili olup olmadığını belirler ve buna göre vücudun stres 
tepkisini harekete geçirir. (1)

Korteks veya “yeni memeli” beyni (3) Bilgiyi işlemek için beynin birçok bölgesinden girdi alır ve 
buna göre adapte olur. Hedefler belirlememize ve 
ulaşmamıza, dikkat ve motivasyona odaklanmamıza, 
duygusal tepkileri yönetmemize ve empati kurmamıza 
yardımcı olur. (2)

Sürüngen Beyni (4) Karmaşık sosyal durumlar için gerekli olan mantığı ve 
düşünceyi düzenlediğimiz yerdir. Aynı zamanda fiziksel 
deneyimlerimizi beş duyu aracılığıyla tanımamızı sağlar. (3)



5 - Beynimiz otomatik mod ile uyarlanabilir mod arasında geçiş yapıyor

DOĞRU / YANLIŞ

→ Doğru! Prefrontal korteks bir kontrol merkezi görevi görür. Her şey yolunda giderken "birincil" duygularımızı ve 

dürtülerimizi kontrol altında tutar. Buna karşılık, akut stres, etkisini azaltan bir dizi kimyasal olayı tetikler. Böylece 

otomatik moda geçiyoruz ve ardından kontrolü geri alıyoruz.

2- Bilişsel davranışçı teoriye göre, uzun vadede stresli durumlara daha iyi uyum sağlamanıza hangi 

strateji yardımcı olabilir? (tek doğru cevap)

- stres kaybolana kadar beklemek

- derin nefes egzersizleri

- iç ve dış kaynakları belirleme (doğru cevap)

3- Stres vücudun doğal bir tepkisidir.

DOĞRU / YANLIŞ

→ Doğru! Tehlikeli bir duruma zamanında yanıt vermek doğal bir uyarı tepkisidir.

4 - Çevremiz, algılarımız, duygularımız ve düşüncelerimiz fizyolojik işleyişimizi etkiler ve bunun tersi de 

geçerlidir.

DOĞRU / YANLIŞ

→ Doğru!



Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi stok görüntü platformlarından ve/veya YouTube'dan ücretsiz 

olarak erişildi ve herhangi bir telif hakkını ihlal etme niyeti olmaksızın adil kullanım yasaları uygulandı. Telif 

haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen adresinden bizimle iletişime geçin. https://act-positive.eu/ 

konuyu onarıcı adalet anlayışıyla çözmek için.

https://act-positive.eu/

